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1 УВОД 

Прогноза развоја Новог Сада до 2030. године, предвиђа ниску стопу демографског и 

умерен тренд привредног развоја и пораста националног дохотка. Овакве 

претпоставке непосредно утичу и на пројекцију развоја саобраћајног система, али се 

он мора посматрати (због својих карактеристика) и у послепланском периоду. 

  

Концепт просторног развоја саобраћајне инфраструктуре мора почивати на ставу да 

за пешаке, бициклисте и јавни превоз треба да се обезбеде приоритетни услови 

коришћења (просторни, операциони, режимски и сл.), а да се дестимулише превоз 

путничким аутомобилом. 

 

Међутим, имајући у виду градове у непосредном окружењу и остале параметре 

урбаног развоја, који се очекују у планском периоду (степен моторизације), реално 

је претпоставити да ће видовна расподела бити неповољнија од постојеће. Стога је 

концептуално усвојена видовна расподела са учешћем од 30% јавног превоза, 30% 

путничких аутомобила и 40% пешачења и бицикала.  

 

На основу садашњег стања и трендова пораста степена моторизације у земљама ЕУ, 

процењено је да ће степен моторизације 2030. године у Новом Саду износити око 

450 ПА/1.000 становника (табела бр. 1-1). 

 

Показатељ 2009.год. 2030.год. 

Број становника 280.500 300.000 

Број возила 81.110 135.000 

Степен моторизације (ПА/1000ст.) 289 450 

Табела 1-1: прогноза броја становника и степена моторизације 

Услед прогнозираног повећања моторизације и повећања учешћа путничких 

аутомобила за извршење унутарградских кретања јавља се несразмера између 

захтева за паркирањем возила и броја паркинг места, а најизраженија је у 

централној градској зони. Поред централне зоне, недостатак паркинг места уочљив 

је у деловима града у којима је у последње две деценије дошло до замене 

породичних у вишепородичне и пословне објекате, а без изградње довољног броја 

паркинг места.  
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С урбанистичког аспекта, начин паркирања аутомобила решава се урбанистичким 

плановима и урбанистичким пројектима. Димензионисање  капацитета  врши се на 

основу потреба које произилазе из планираних објеката, њихове намене као и 

планираног броја путничких аутомобила корисника простора. 

 

Искуства развијених земаља у свету показују да се проблем паркирања мора 

решавати изградњом паркинг гаража у зонама где је евидентан недостатак паркинг 

места, водећи рачуна о свим критеријумима и утицају на простор где се налазе и 

које подручје опслужују, а поштујући основне елементе савременог  урбанистичког 

планирања. 

 

Овај принцип примењује се приликом израде урбанистичких планова на подручју 

Новог Сада, али је негативан став грађана према паркинг гаражама утицао на то да 

се велики број планираних паркинг гаража редукује односно не реализује. 
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2 ЦИЉ ИЗРАДЕ АНАЛИЗЕ 

 

Нови Сад је на прагу да достигне степен моторизације од 3 становника по  

путничком аутомобилу, а очекује се да ће бити у константном порасту. На подручју 

града Новог Сада број путничких аутомобила износи приближно 85.000, а за њихово 

паркирање (на уличним и блоковским паркинзима) треба обезбедити површину од 

1.700,000 m2 (170 ha). У немогућности да се за паркирање обезбеди толика 

површина грађевинског земљишта, као решење планира се изградња паркинг 

гаража у деловима града где је то једини начин решавања стационарног саобраћаја. 

То су пре свега, централни делови града и делови града великих густина становања. 

  

Ова анализа има за циљ да иницира решавање овог проблема и  предочи могућности 

и услове за реализацију јавних гаража, а у складу са урбанистичким плановима и  

пројектима. 

 

Један од циљева Анализе је да будућем инвеститору односно управљачу паркинг 

гаража да основне информације од значаја за реализацију, као  и одрживост гаража 

у његовом будућем периоду.  

 

У графичким приказима и кроз фотографије, приказани су могући изгледи гаража, и 

њихово уклапање у простор који их окружује (3Д прикази) што има за циљ да се 

утиче на негативне ставове о гаражама као објектима који својим изгледом и 

наменом нарушавају околни простор.  Покушано је да се јавне гараже прикажу као 

објекти који се могу квалитетно уклопити у постојеће и планирано окружење, без 

негативних утицаја на околину.  

 

У оквиру Анализе, урађена је анкета становника блокова у којима је изражен 

недостатак паркинг места. Поред анкете, урађен је и интервју са управљачима 

постојећих паркинг гаража. Овај део анализе имао је за циљ да се обраде и 

представе основни показатељи од значаја за изградњу, а касније и одрживост 

паркинг гаража. 

 

На крају Анализе, у оквиру закључака дате су смернице за будуће планирање, а 

предложене су и мере које би Град требао да предузме у циљу лакше реализације 

планираних гаража. 
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3 МЕТОДОЛОШЛИ ПРИСТУП 

Методолошки приступ анализе обухвата: 

 

 дефинисање појма  и подела паркинг гаража; 

 

 прикупљање података и њихову систематизацију.  

Подаци су  прикупљани на следећи начин: 

 

- увидом у урбанистичку планску документацију, 

- истраживањима за потребе Анализе (анкета и интервју), 

- фотографисањем на терену, коришћењем интернет података, обиласком 

терена; 

- преузимањем података из досадашњих студија и анализа из области 

саобраћаја (израђених од стране ЈП "Урбанизам" Нови Сад), 

- подаци добијени од СУП-а Нови Сад, ЈП Информатика Нови Сад и ЈП 

Паркинг сервис Нови Сад. 

 

 приказ планираних и постојећих локација паркинг гаража, 

 

 карактеристике и вредновање планираних јавних гаража, 

 

 израда графичких приказа за сваку планирану јавну гаражу, 

 

 приказ резултата анкете и интервјуа,  

 

 економска анализа и 

 

 закључци, смернице и визија. 
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4 ДЕФИНИСАЊЕ И ПОДЕЛА ПАРКИНГ ГАРАЖА 

Паркинг гараже су објекти намењени за коришћење паркинг или гаражног места 

претежно путничких аутомобила, али и других врста возила (бициклови, мотоцикли 

и сл). 

Паркинг гараже су најбољи, а често и једини начин организације паркирања на 

просторима где је на ограниченом простору потребно обезбедити смештај великог 

броја возила. 

 

Паркинг гараже је могуће поделити према више критеријума: 

 

1. У односу на власништво земљишта на којем се гаража налази: 

 

 Паркинг гараже на јавном грађевинском земљишту и 

 Паркинг гараже на осталом грађевинском земљишту 

 

2. У односу на начин коришћења: 

 

 централне гараже,  

 блоковске паркинг гараже и 

 наменске гараже 

 

3.  У односу на ниво терена:  

 

 надземне паркинг гараже, 

 подземне паркинг гараже и 

 надземно-подземне паркинг гараже. 

 

4. У односу на корисну површину: 

 

 велике гараже, 

 средње гараже  и 

 мале гараже 

 

5. У односу на врсту спољних зидова (односи се само на надземне гараже) 

 

 отворене паркинг гараже и 

 затворене паркинг гараже 

 

 

Наведени критеријуми утичу на урбанистичко планирање ове врсте објеката, а  за 

организацију и систем управљања паркинг гараже, можемо издвојити и следеће 

критеријуме: 
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6. Према врсти услуге: 

 

 самостално паркирање 

 паркирање уз помоћ особља и 

 аутоматизовано паркирање 

 

7. Према кретању возила између нивоа гараже: 

 

 гараже са рампама и 

 гараже са лифтовима 

 

 

4.1 Паркинг гараже у односу на власништво земљишта на 

којем се налазе 

Паркинг гараже на јавном грађевинском земљишту су јавни објекти од општег 

интереса, а називају се јавне гараже. Јавно грађевинско земљиште утврђује се 

урбанистичким плановима. 

 

Гараже на осталом грађевинском земљишту су објекти планирани урбанистичким 

плановима на земљишту које није одређено као јавно грађевинско земљиште, а могу 

се користити као колективне - гараже за јавно коришћење, или затвореног типа 

коришћења - индивидуалне паркинг гараже. 

 

4.2 Паркинг гараже у односу на начин коришћења 

Подела је извршена на основу начина коришћења паркинг гараже, а зависино  од 

положаја гараже и намене у окружењу. 

 

 

Централне паркинг гараже  

 

Ове гараже, првенствено су намењене посетиоцима у централним градским 

подручјима различитих садржаја. 

 

Карактеристике: 

 строжији захтеви за архитектонском обликовању, 

 већи обрт паркирања (утврђује се на основу односа укупног броја 

возила која су у одређеном периоду ушла на паркинг простор и са 

њега изашла, и капацитета (возила/паркинг месту)), 

 краће време задржавања возила, 

 већа рентабилност гараже (одрживост), 

 велики трошкови изградње (виша цена земљишта у централним 

зонама, виши захтеви који се намећу...) 
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 у развијеним градовима се најчешће граде као подземне гараже испод 

градских тргова и паркова (аутомобили су склоњени испод земље, не 

заузима се јавна површина) - слика 4-1. 

 

 

Слика 4-1: Јавна подземна гаража испод поштанског трга у Бостону 

 

Блоковске паркинг гараже  

 

Ове гараже првенствено су намењене станарима блока у којем се налазе 

вишепородични стамбени објекти. 

 

Карактеристике: 

 ниже спратности (препоручује се да поред подземне и приземне етаже, 

имају још једну етажу), 

 мањи обрт паркирања, 

 дуже време задржавања возила, 

 мања рентабилност (одрживост), 

 јефтинија градња, 

 у развијеним градовима, кровна етажа се најчешће користи као зелени 

простор, дечија игралишта, спортски терени и сл (слика 4-2). 

 

 

Слика 4-2: Пример блоковске паркинг гараже 
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Наменске паркинг гараже  

 

Ове гараже намењене су првенствено корисницима јавног садржаја одређене намене 

(аеродром, железничка - аутобуска станица, клинички центар, тржница, и сл.) -

слика 4-3. 

 

 

Карактеристике: 

 

 не захтевају висок квалитет архитектонског обликовања, 

 средњи обрт паркирања, 

 ниска рентабилност (сврха гаража је опслуживање одређених 

садржаја, те одрживост саме гараже није примарна функција), 

 средње време задржавања возила, 

 умерени трошкови изградње, 

 уколико се не налазе у централним градским зонама, или у близини 

стамбених објеката, препоручује се изградња са што више надземних 

етажа. 

 

 

Слика 4-3: Отворена јавна гаража на аеродрому Никола Тесла у Београду 

 

На графичком приказу карта 1 (лист 3) приказане су локације јавних гаража и 

њихова поделе у односу на начин коришћења. 

4.3 Паркинг гараже у односу на ниво терена 

Надземне паркинг гараже 

 

Показатељи: 

 индекс искоришћења земљишта (ФСИ): ≥ 2, 

 потребна бруто површина по једном паркинг месту: 25-28 m2 и 

 грађевинска цена изградње: 250-400 €/ m2. 
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Слика 4-4: Савремена надземна гаража у Санта Моника -Калифорнија 

 

Гараже приказане у овој Анализи, које имају сутеренску етажу, а изнад ње надземне 

етаже, сврстане су у ову групу гаража, односно у надземне гараже. 

 

Подземне паркинг гараже 

 

Показатељи: 

 индекс искоришћења земљишта (ФСИ): ∞, 

 потребна бруто површина по једном паркинг месту: 28-33 m2 и 

 грађевинска цена изградње: 500-1000 €/m2 (поред саме 

технологије изградње, на више цене утиче ниво подземних вода, 

вентилациони системи, осветљење и др.). 

 

Слика 4-5: Паркинг гаража на Ланговом тргу у Загребу 

4.4 Паркинг гараже у односу на величину простора 

Подела је извршена на основу Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража 

за путничке аутомобиле од пожара и експлозије ("Службени лист СЦГ", бр.31/2005). 
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Велике гараже 

 

Карактеристике: 

 корисна површина ≥ 1500m2, 

 морају имати посебан улаз за ватрогасну интервенцију, 

 морају имати минимално два улаза-излаза са по две возне траке и 

 морају имати минимално две унутрашње рампе са по две возне траке. 

 

Средње гараже 

 

Карактеристике: 

 корисна површина  oд 400 до 1500m2, 

 морају имати минимално један улаз-излаз са по две возне траке, или два 

улаза-излаза са по једном возном траком и 

 морају имати минимално једну унутрашњу рампу са две возне траке или две 

рампе са по једном возном траком. 

 

Мале гараже 

 

Карактеристике: 

 корисна површина  до 400m2, 

 морају имати минимално један улаз-излаз и рампу са једном возном траком и 

 морају имати минимално једну унутрашњу рампу са једном возном траком. 

4.5  Паркинг гараже у односу на врсту спољних зидова  

Отворене паркинг гараже 

 

Карактеристике: 

 потпуно или делимично недостају спољни зидови, 

 мали трошкови градње, 

 нема потребе за посебним системима вентилација и 

 због недостатка фасаде, тешко се уклапају у постојећу просторну 

композицију изграђених објеката. 

 

 

Слика 4-6: отворена јавна гаража на Зеленом венцу у Београду 
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Затворене паркинг гараже 

 

Карактеристике: 

 велике могућности обликовања фасада и амбијенталног уклапања 

(слика 4-7) , 

 захтевају посебне вентилационе системе и 

 већи трошкови изградње (од отворених гаража). 

 

 

      јавна гаража у Канзас Сити                     јавна гаража у Сан Јосе 

Слика 4-7: Могуће фасадно обликовање гаража са затвореним фасадама 

 

 

 

PARKING 
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5 ЛОКАЦИЈЕ ПАРКИНГ ГАРАЖА НА ПОДРУЧЈУ НОВОГ 

САДА 

Положај (локације) паркинг гараже, преузете су из важеће планске документације: 

 

 Генералног урбанистичког плана, 

 Планова генералне регулације и 

 Планова детаљне регулације 

 

У овој анализи биће приказано 32 локација од којих су четири постојеће гараже за 

јавно коришћење, 13 планираних гаража за јавно коришћење и 15 планираних 

јавних гаража (графички приказ бр. 1- лист бр. 1). 

 

Локације постојећих гаража за јавно коришћење: 

1. гаража на Булевару цара Лазара (преко пута Лиманске пијаце), 

2. гаража на Булевару ослобођења (преко пута Меркатора),  

3. гаража на Спенсу  и 

4. гаража на Булевару ослобођења (код лутрије Војводине). 

 

Локације планираних гаража за јавно коришћење: 

1. гаража у улици Јосифа Руњанина, 

2. гаража на углу улица Павла Папа и Гајева,  

3. гаража између Булевара ослобођења и улице Браће Јовандић,  

4. гаража између Булевара ослобођења и улице Димитрија Аврамовића,  

5. гаража у улици Стефана Стефановића,  

6. гаража у улици Футошка,  

7. гаража у између улица Аугуста Цесарца и Лазе Костића,  

8. гаража између улица Петра Драпшина, Васе Пелагића и Јеврејска,  

9. гаража између улица Данила Киша и Мише Димитријевић, 

10. гаража између улица Мише Димитријевића и Дожа Ђерђа, 

11. гаража између улица Браће Рибникар и Данила Киша и Булевара 

Ослобођења (делимично изграђена), 

12. гаража између улица Алексе Шантића и Војвођанске и  

13. гаража између улица Алексе Шантића и Толстојеве. 

 

Локације планираних јавних гаража: 

1. јавна гаража у улици Модене, 

2. јавна гаража на углу Успенске и Шафарикове,  

3. јавна гаража на Тргу републике,  

4. јавна гаража код Скупштине АП Војводине,  
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5. јавна гаража на углу улица Јована Суботића и Ђуре Јакшића,  

6. јавна гаража између Трга младенаца и улице Васе Стајића,  

7. јавна гаража у блоку између улица Ћирпанове и Футошке , 

8. јавна гаража у блоку између улица Новосадског сајма и Косанчић Ивана, 

9. јавна гаража у улици Бранимира Ћосића,  

10. јавна гаража између улица Јеврејске и Аугуста Цесарца.  

11. јавна гаража између улица Браће Рибникар и Ласла Гала,  

12. јавна гаража између улица Браће Јовандић и Димитрија Аврамовића,  

13. јавна гаража између улица Драге Спасић и Сунчани кеј,  

14. јавна гаража код железничке станице и  

15. јавна гаража код Футошке пијаце. 

 

5.1 карактеристике и вредновање јавних гаража  

У овом поглављу обухваћене су  јавне гараже на подручју Новог Сада, које су 

планиране урбанистичким плановима. 

 

За сваку јавну гаражу поред описа саме локације, наведене су основне 

карактеристике гаража, планска документација у чијем обухвату се налазе и 

вредновање сваке гараже. 

5.1.1 Карактеристике паркинг гаража 

За сваку јавну гаражу која је анализирана, дате су основне карактеристике: 

 

- врста гараже у односу на ниво терена, 

- врста гараже у односу на корисну површину, 

- врста гараже у односу на начин коришћења, 

- потребе за регулисањем имовинско правних односа и информација о броју и 

стању објеката на парцелама које су на простору парцеле планиране гараже, 

- капацитет гараже  по једној етажи и укупни капацитет, 

- приступ гаражи за кориснике (положај улаза/излаза),  

- бројеви парцела и катастарска општина на којима са налази гаража (према 

расположивим подацима), 

- кота терена и  

- ниво подземних вода на подручју гараже. 

 

5.1.2 Начин вредновања  

 

Вредновање гаража спроведено је на основу саобраћајно - урбанистичких 

критеријума, а то су: 

 

1. атрактивност локације.  

На овај критеријум утиче:  
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 положај гараже у односу на подручје које опслужује,   

 приступачност гаражи путничким аутомобилима (саобраћајна веза) и 

 пешачка веза између гараже и циља путовања. 

 

2. потребе за паркирањем. Овај критеријум посебно је обрађен у наредном 

поглављу.  

 

3. остваривање права власништва. Критеријум који утиче на могућност, 

време и цену саме реализације. Оцена зависи од броја парцела и објеката  на 

њима, којима се мора успоставити власништво ради формирања грађевинске 

парцеле. 

 

4. трошкови изградње гараже.  На трошкове утичу: 

 

- вредност земљишта (ова вредност је оквирна, а формирана је на основу 

праћења цена некретнина у Новом Саду), 

- грађевински трошкови. На ове трошкове утичу: 

 врсте гаража у односу на ниво терена (трошкови изградње подземне 

гараже у односу на надземне могу бити већи до три пута), 

 ниво подземних вода (ако гаража има подземне етаже) и 

 потребе за посебним уклапањем у амбијент (архитектонско 

обликовање). 

 

5. капацитет гараже. Оцена на основу овог критеријума, извршено је на 

следећи начин: 

 

 мање од 70 паркинг места - оцена 1 

 70 - 150 паркинг места -     оцена 2 

 150-250 паркинг места -     оцена 3 

 250-300 паркинг места -     оцена 4 

 преко 300 паркинг места -  оцена 5 

 

5.1.3 Потребе за паркирањем у Новом Саду 

Подаци који су се користили за овај критеријум су реалне потребе за паркирањем у 

оквиру урбанистичких блокова, а који су добијени укрштањем података о 

расположивим паркинг местима, броју стамбених јединица, укупној површини под 

објектима и броја регистрованих возила по урбанистичким блоковима. 

 

Вредности које су коришћене за ову анализу су: 

 

 број постојећих паркинг места у оквиру јавних површина и на парцелама 

пословних и вишепородичних објеката. Добијени су од ЈКП Паркинг сервис 

Нови Сад и бројањем запослених у ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови 

Сад, 
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 број стамбених јединица по урбанистичким блоковима (ови подаци добијени 

су од ЈКП Информатика Нови Сад) и 

 број регистрованих путничких аутомобила по адресама (ови подаци су 

добијени од СУП Нови Сад). 

 

База података формирана је 2009. године у ЈП "Урбанизам" Нови Сад, разврстана по 

урбанистичким блоковима и изведена у софтвер "ESRI ArcGIS" (географски 

информациони систем). Вредности су међусобно укрштене, а подаци  изведени  и 

картирани.  

 

На слици број 5-1, приказан однос регистрованих аутомобила и расположивих 

паркинг места по урбанистичким блоковима. Како су подаци из 2009. године, а шест 

година пре тога почела је интезивна градња вишепородичних објеката, вредности 

добијене по овом моделу, меродавни су у блоковима где није било значајне 

изградње у последњих 15 година (централно градско подручје, Лимани 1,2 и 4, Ново 

насеље, стара Детелинара и други блокови у којима није било нових објеката). 
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Слика 5-1: Однос регистрованих аутомобила и расположивих паркинг места, 

по урбанистичким блоковима, на подручју Новог Сада 

 

На слици број 5-2 приказан је однос броја станова по урбанистичким блоковима и 

расположивих паркинг места на јавним и осталим површинама. Овај приказ 

применљив је само за стамбене блокове. Подаци су такође из 2009. године, али су 

меродавни за већи део града и дају јасан приказ у којим блоковима је уочљив 

недостатак паркинг места. 
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Слика 5-2: Однос регистрованих аутомобила и расположивих паркинг места, 

по урбанистичким блоковима, на подручју Новог Сада 

 

Подаци добијени методама наведеним у овом поглављу, уз теренски рад и анкету 

која је спроведена у овој Анализи, даће оцену "потребе за паркирањем" која је један 

од критеријума за вредновање сваке планиране јавне гараже у наредним 

поглављима. 
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5.2 Планиране јавне гараже у Новом Саду  

 

5.2.1 Јавна гаража у улици Модене 

 

Планирана јавна гаража налази се испод улице Модене у самом градском језгру (уз 

Трг слободе, улице Змај Јовине и улице Краља Александра (слика 5-3) 

 

 

 

Слика 5-3: положај јавне гараже у улици Модене 

 

Карактеристике планиране јавне гараже: 

 

 у односу на ниво терена, гаража је подземна (број подземних етажа није 

ограничен), 

 у односу на корисну површину гаража је велика (бруто површина једне 

етаже је приближно 3150 m2), 

 према начину коришћења, гаража је централна, 

 на простору изнад гараже нема објеката за уклањање и нема потребе за 

регулисањем имовинско правних односа ради формирања грађевинске 

парцеле, 

 капацитет гараже је 120 путничких аутомобила/етажи (препорука минимум 

две етаже), 

 приступ гаражи је из улице Модене (из правца улице Жарка Зрењанина), 

 број парцеле: 7732/1 К.О. Нови Сад II, 

 кота терена 78.30 - 79.00 m н.м и 

 ниво подземних вода је 76.50 m н.м. 
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Планска документација: 

 

Гаража је обухваћена урбанистичким плановима: 

 

1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАРОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА У 

НОВОМ САДУ ("Службени лист Града Новог Сада", број 17/2011) - интерни 

број плана 1760 и 

2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И ПОДРУЧЈА МАЛОГ 

ЛИМАНА У НОВОМ САДУ "Службени лист Града Новог Сада", број 45/2011) - 

интерни број плана 1849. 

 

 

Напомена: 

Наведеном планском документацијом, за зону на којој је планирана гаража, 

обавезно је расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса. 

 

 

Вредновање гараже: 

  

КИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОЦЕНА КОНАЧНА ОЦЕНА 

атрактивност локације 5  

 

4.2 

потребе за паркирањем 5 

Остваривање  права власништва 5 

трошкови изградње гараже 2 

капацитет гараже 4 

Табела 5-1: вредновање јавне гараже у улици Модена 

 

 

 

Приказ постојећег стања, планског решења и волуметрије, налази се на 

графичком приказу број 2.
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5.2.2 Јавна гаража на углу Успенске и Шафарикове 

 

Планирана гаража налази се у непосредној близини ужег градског језгра, у блоку 

који ограничавају улице: Успенска, Шафарикова и Павла Папа. У непосредној 

близини налази се Српско народно позориште, Успенска црква, Реформаторска-

Калвинистичка црква и Трг слободе (слика 5-4). 

 

 

 

Слика 5-4: положај јавне гараже на углу Успенске и Шафарикове 

 

 

Карактеристике планиране јавне гараже: 

 

 у односу на ниво терена, гаража је надземна (Су+П+3), 

 у односу на корисну површину гаража је велика (бруто површина једне 

етаже је приближно 2100 m2 - укупна површина гараже је приближно 10.000 

m2), 

 према начину коришћења, гаража је централна, 

 на простору гараже постоји пет објеката за уклањање, потребно је 

регулисање имовинско правних односа ради формирања грађевинске 

парцеле, 

 капацитет гараже је 70 путничких аутомобила/етажи (укупно 350 ПА), 

 приступ гаражи је из улица Павла Папа и Шафарикове, 

 бројеви парцела: 10142, 10141, 10140/1, 10140/2, 10143 и 10144 К.О. 

Нови Сад I, 

 кота терена 79.00 - 79.50 m н.м и  

 ниво подземних вода 76.50 m н.м 
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Планска документација: 

 

Гаража је обухваћена урбанистичким плановима: 

 

1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО СРПСКОГ НАРОДНОГ 

ПОЗОРИШТАУ НОВОМ САДУ, ("Службени лист Града Новог Сада", број 

42/2006) - интерни број плана 1518 и 

2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У 

НОВОМ САДУ, ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2011 i 14/2014) - 

интерни број плана 1848. 

 

Напомена: 

Наведеном планском документацијом, за зону на којој је планирана гаража, 

спроведен је архитектонско-урбанистичког конкурс, на основу којег је реализован 

пословни објекат на углу улица Успенске, Јеврејске и Шафарикове, док је за 

планирани други пословни објекат и предметну гаражу обавезујуће изабрано 

решење конкурса. 

 

 

Вредновање гараже: 

 

  

КИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОЦЕНА КОНАЧНА ОЦЕНА 

атрактивност локације 4  

 

4.2 

потребе за паркирањем 5 

Остваривање  права власништва 3 

трошкови изградње гараже 4 

капацитет гараже 5 

Табела 5-2: вредновање јавне гараже на углу Успенске и Шафарикове 

 

 

Приказ постојећег стања, планског решења и волуметрије, налази се на 

графичком приказу број 3. 
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5.2.3 Јавна гаража на Тргу републике 

Планирана гаража налази се у непосредној близини ужег градског језгра, у блоку 

који ограничавају улице: Трг републике, Жарка Васиљевића и Гимназијска. Изнад 

саме гараже налази се Рибља пијаца, а непосредној близини Саборна црква, и улице 

Дунавска и Змај Јовина (слика 5-5). 

 

 

 

Слика 5-5: положај јавне гараже на Тргу републике 

 

 

Карактеристике планиране јавне гараже: 

 

 у односу на ниво терена, гаража је подземна (две подземне етаже), 

 у односу на корисну површину гаража је велика (бруто површина једне 

етаже је приближно 7500 m2 - укупна површина гараже је приближно 15.000 

m2), 

 према начину коришћења, гаража је централна, 

 на простору гараже постоје пијачни објекти (мале вредности) за 

уклањање, али нема потребе за регулисањем имовинско правних односа 

ради формирања грађевинске парцеле, 

 капацитет гараже је 200 путничких аутомобила/етажи (укупно 400 ПА), 

 приступ гаражи је из улице Жарка Васиљевића и са Трга републике (у 

продужетку улице Шумадијске), 

 бројеви парцела: 9426/2, 9427/1, 9427/2 и 9427/1 К.О. Нови Сад I, 

 кота терена 79.00 - 79.30 m н.м и  

 ниво подземних вода 76.50 m н.м 
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Планска документација: 

 

Гаража је обухваћена урбанистичким плановима: 

 

1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАРОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА У 

НОВОМ САДУ ("Службени лист Града Новог Сада", број 17/2011) - интерни 

број плана 1760 и 

2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И ПОДРУЧЈА МАЛОГ 

ЛИМАНА У НОВОМ САДУ "Службени лист Града Новог Сада", број 45/2011) - 

интерни број плана 1849. 

 

 

Напомена: 

Наведеном планском документацијом, за зону на којој је планирана гаража, 

спроведен је архитектонско-урбанистичког конкурс. 

За предметну гаражу, 2012. године израђен је Главни архитектонски пројекат од 

стране Машинпројект Копринг из Београда (наручилац ЈП "Паркинг сервис" Нови 

Сад). 

 

Вредновање гараже: 

 

КИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОЦЕНА КОНАЧНА ОЦЕНА 

атрактивност локације 5  

 

4.4 

потребе за паркирањем 5 

Остваривање  права власништва 5 

трошкови изградње гараже 2 

капацитет гараже 5 

Табела 5-3: вредновање јавне гараже на Тргу републике 

 

Приказ постојећег стања, планског решења и волуметрије, налази се на 

графичком приказу број 4. 
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5.2.4 Јавна гаража код Скупштине АП Војводине 

Планирана гаража се налази испод зелене површине у блоку између улице Жарка 

Зрењанина, Бановнинског пролаза и улице владике Платона. У непосредној близини 

ове гараже, налази се Извршно веће АП Војводине, Скупштина АП Војводине и 

Скупштина Града Новог Сада. Трг Слободе је удаљен 400 m (у правцу севера) - 

слика 5-6.  

 

 

 

Слика 5-6: положај јавне код Скупштине АП Војводине 

 

 

Карактеристике планиране јавне гараже: 

 

 у односу на ниво терена, гаража је подземна (две подземне етаже), 

 у односу на корисну површину гаража је велика (бруто површина једне 

етаже је приближно 3000 m2 - укупна површина гараже је приближно 6.000 

m2), 

 према начину коришћења, гаража је централна, 

 на простору гараже не постоје објекти за уклањање и нема потребе за 

регулисањем имовинско правних односа ради формирања грађевинске 

парцеле, 

 капацитет гараже је 92 путничких аутомобила/етажи (укупно 185 ПА), 

 приступ гаражи је из Бановинског пролаза и из улице Владике Платона, 

 број парцеле: 186 К.О. Нови Сад II, 

 кота терена 77.20 - 77.50 m н.м и  

 ниво подземних вода 76.50 m н.м 
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Планска документација: 

 

Гаража је обухваћена урбанистичким плановима: 

 

1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ ("Службени лист 

Града Новог Сада", број 52/2009) - интерни број плана 1653. и 

2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И ПОДРУЧЈА МАЛОГ 

ЛИМАНА У НОВОМ САДУ "Службени лист Града Новог Сада", број 45/2011) - 

интерни број плана 1849. 

 

Напомена: 

Приликом изградње објекта гараже постојеће високо зеленило максимално сачувати, 

а травнате површине и партерно уређење, после изградње гараже, вратити у 

првобитно стање.  

За простор на којем је планирана гаража, обавезна је израда урбанистичког пројекта 

подземне гараже и партерног уређења као и прибављање сагласности од Завода за 

заштиту споменика културе Града Новог Сада на урађени урбанистички пројекат. 

 

Вредновање гараже: 

 

КИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОЦЕНА КОНАЧНА ОЦЕНА 

атрактивност локације 4  

 

3.8 

потребе за паркирањем 5 

Остваривање  права власништва 5 

трошкови изградње гараже 2 

капацитет гараже 3 

Табела 5-4: вредновање јавне гараже код Скупштине АП Војводине 

 

Приказ постојећег стања, планског решења и волуметрије, налази се на 

графичком приказу број 5. 
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5.2.5 Јавна гаража на углу улица Јована Суботића и Ђуре Јакшића 

Планирана гаража се налази на углу улица Јована Суботића и Ђуре Јакшића, а у 

близини ове гараже налази се Николајевска порта, Матица српска, позориште Бен 

Акиба и Трифковићев трг. Са западне стране улице Јована Суботића, налазе се 

блокови са објектима вишепородичног становања где је уочљив недостатак паркинг 

места (слика 5-7). 

 

 
 

Слика 5-7: положај јавне гараже на углу улица Јована Суботића и Ђуре 

Јакшића 

 

Карактеристике планиране јавне гараже: 

 

 у односу на ниво терена, гаража је надземна (Су+П+3), 

 у односу на корисну површину гаража је велика (бруто површина једне 

етаже је приближно 1800 m2 - укупна површина гараже је приближно 9.000 

m2), 

 према начину коришћења, гаража је централна (део гараже се може 

користити и као блоковска гаража, односно за потребе паркирања станара у 

непосредном окружењу), 

 на простору гараже постоји приближно седам објеката за уклањање и 

морају се регулисати имовинско правни односи ради формирања грађевинске 

парцеле, 

 капацитет гараже је 60 путничких аутомобила/етажи (укупно 300 ПА), 

 приступ гаражи је из улице Ђуре Јакшића 

 број парцеле: 9688, 9690, 9689 К.О. Нови Сад I, 

 кота терена 78.30 m н.м и  

 ниво подземних вода 76.50 m н.м 
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Планска документација: 

 

Гаража је обухваћена урбанистичким плановима: 

 

1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАРОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА У 

НОВОМ САДУ ("Службени лист Града Новог Сада", број 17/2011) - интерни 

број плана 1760 и 

2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И ПОДРУЧЈА МАЛОГ 

ЛИМАНА У НОВОМ САДУ "Службени лист Града Новог Сада", број 45/2011) - 

интерни број плана 1849. 

 

 

 

Вредновање гараже: 

 

КИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОЦЕНА КОНАЧНА ОЦЕНА 

атрактивност локације 4  

 

3.8 

потребе за паркирањем 4 

Остваривање  права власништва 2 

трошкови изградње гараже 4 

капацитет гараже 5 

Табела 5-5: вредновање јавне гараже на углу улица Јована Суботића и Ђуре 

Јакшића 

 

 

Приказ постојећег стања, планског решења и волуметрије, налази се на 

графичком приказу број 6. 
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5.2.6 Јавна гаража између Трга младенаца и улице Васе Стајића 

 

Планирана гаража налази се у блоку између улице Васе Стајића, Трга галерија и 

Трга Младенаца, у близини градског језгра, главне поште и пословних садржаја на 

булевару Михјла Пупина и улици Народних хероја. У непосредној близини налази се 

велики број вишепородичних стамбених објеката где је уочљив недостатак паркинг 

места (слика 5-8).  

 

 
Слика 5-8: положај јавне гараже  између Трга младенаца и улице Васе 

Стајића 

 

Карактеристике планиране јавне гараже: 

 

 у односу на ниво терена, гаража је надземна (Су+П+2), 

 у односу на корисну површину гаража је велика (бруто површина једне 

етаже је приближно 1450 m2 - укупна површина гараже је приближно 5.800 

m2), 

 према начину коришћења, гаража је централна (део гараже се може 

користити и као блоковска гаража, односно за потребе паркирања станара у 

непосредном окружењу), 

 на простору гараже постоји приближно три објеката за уклањање и 

морају се регулисати имовинско правни односи ради формирања грађевинске 

парцеле, 

 капацитет гараже је 45 путничких аутомобила/етажи (укупно 180 ПА), 

 приступ гаражи је из улица Васе Стајића и планиране саобраћајнице унутар 

блока, 

 бројеви парцела: 477/1, 479, 474/1 К.О. Нови Сад II, 

 кота терена 77.20 - 78.00 m н.м и  

 ниво подземних вода 76.50 m н.м 
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Планска документација: 

 

Гаража је обухваћена урбанистичким плановима: 

 

1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ 

("Службени лист Града Новог Сада", број 23/2007) - интерни број плана 1621 

и 

2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ 

БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА 

ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У 

НОВОМ ("Службени лист Града Новог Сада", број 40/2011 i 30/2012 исправка) 

- интерни број плана 1839. 

 

 

Вредновање гараже: 

 

КИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОЦЕНА КОНАЧНА ОЦЕНА 

атрактивност локације 3  

 

3.4 

потребе за паркирањем 4 

Остваривање  права власништва 3 

трошкови изградње гараже 4 

капацитет гараже 3 

 

Табела 5-6: вредновање јавне гараже између Трга младенаца и улице Васе 

Стајића 

 

Приказ постојећег стања, планског решења и волуметрије, налази се на 

графичком приказу број 7. 
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5.2.7 Јавна гаража у блоку између улица Ћирпанове и Футошке 

Планирана јавна гаража налази се у блоку између улица Ћирпанове, Огњена Прице, 

Футошке улице и улице Косанчић Ивана (планирани продужетак у правцу југа). 

Гаража је окружена постојећим и планираним вишепородичним објектима, а у 

непосредној близини се налази Футошка пијаца (слика 5-9). 

 

 

 

Слика 5-9: положај јавне гараже  између улица Ћирпанове и Футошке 

 

Карактеристике планиране јавне гараже: 

 

 у односу на ниво терена, гаража је надземна (Су+П+3), 

 у односу на корисну површину гаража је велика (бруто површина једне 

етаже је приближно 1500 m2 - укупна површина гараже је приближно 7.500 

m2), 

 према начину коришћења, гаража је блоковска , 

 на простору гараже постоји приближно десет објеката за уклањање 

(објекти су претежно помоћни мале вредности) и морају се регулисати 

имовинско правни односи ради формирања грађевинске парцеле, 

 капацитет гараже је 50 путничких аутомобила/етажи (укупно 250 ПА) 

могуће је паркирање и на кровној етажи (додатних 50 паркинг места), 

 приступ гаражи је из улица: Огњена Прице (кроз пасаж вишепородичног 

објекта), Ћирпанове (кроз пасаж вишепородичног објекта) и у продужетку 

улице Бем Лилике, 

 бројеви парцела: 10269, 10268/4 и 10268/5 Нови Сад I, 

 кота терена 78.50 m н.м и  

 ниво подземних вода 77.30 m н.м. 
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Планска документација: 

 

Гаража је обухваћена урбанистичким плановима: 

1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НОВОГ ГРАСКОГ ЦЕНТРА СЕВЕРНО ОД 

ФУТОШКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/2007) - 

интерни број 1550 и 

2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У 

НОВОМ САДУ, ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2011 i 14/2014) - 

интерни број плана 1848. 

 

Напомена: 

Приступ обликовању објеката паркинг гараже мора бити једнак као за остале 

објекте у обухвату плана, поготово ако фасадама излазе на јавну површину улице 

или сквера (зелени венац). Фасада ових објеката не може бити слепа, нити служити 

искључиво за постављање рекламних паноа и билборда. 

 

 

Вредновање гараже: 

 

 

КИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОЦЕНА КОНАЧНА ОЦЕНА 

атрактивност локације 5  

 

4.2 

потребе за паркирањем 5 

Остваривање  права власништва 3 

трошкови изградње гараже 4 

капацитет гараже 4 

 

Табела 5-7: вредновање јавне гараже између између улица Ћирпанове и 

Футошке 

 

Приказ постојећег стања, планског решења и волуметрије, налази се на 

графичком приказу број 8. 
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5.2.8 Јавна гаража у блоку између улица Новосадског сајма и 

Косанчић Ивана 

Планирана гаража налази се у блоку између улица: Новосадског сајма, Косанчић 

Ивана, Ћирпанове и Огњена Прице. Гаража је окружена постојећим и планираним 

вишепородичним објектима, а у непосредној близини се налази Футошка пијаца 

(слика 5-10). 

 

 

Слика 5-10: положај јавне гараже  између улица Новосадског сајма и 

Косанчић Ивана 

 

Карактеристике планиране гараже: 

 

 у односу на ниво терена, гаража је надземна (Су+П+2 - П+2), 

 у односу на корисну површину гаража је велика (бруто површина једне 

етаже је приближно 1300 m2 - укупна површина гараже је приближно 4.500 

m2), 

 према начину коришћења, гаража је блоковска , 

 на простору гараже не постоје објекти за уклањање, а има потреба за 

регулисањем имовинско правних односа ради формирања грађевинске 

парцеле, 

 капацитет гараже је 48 путничких аутомобила/етажи (укупно 168 ПА) 

могуће је паркирање и на кровној етажи (додатних 50 паркинг места), 

 приступ гаражи је из пасажа вишепородичних објеката у улицама: 

Новосадсни сајам, Косанчић Ивана и Огњена Прице, 

 бројеви парцела:  7199, 7237, 7235, 7233/1, 7231/1, 7231/1, 7200/2 и 

7203/2 Нови Сад I, 

 кота терена 78.50 m н.м и  

 ниво подземних вода 77.20 m н.м 
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Планска документација: 

 

Гаража је обухваћена урбанистичким плановима: 

 

1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НОВОГ ГРАСКОГ ЦЕНТРА СЕВЕРНО ОД 

ФУТОШКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/2007) - 

интерни број 1550 и 

2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У 

НОВОМ САДУ, ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2011 i 14/2014) - 

интерни број плана 1848. 

 

 

Напомена: 

Приступ обликовању објеката паркинг гараже мора бити једнак као за остале 

објекте у обухвату плана, поготово ако фасадама излазе на јавну површину улице 

или сквера (зелени венац). Фасада ових објеката не може бити слепа, нити служити 

искључиво за постављање рекламних паноа и билборда. 

 

вредновање гараже: 

 

 

КИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОЦЕНА КОНАЧНА ОЦЕНА 

атрактивност локације 5  

 

4.4 

потребе за паркирањем 5 

Остваривање  права власништва 4 

трошкови изградње гараже 4 

капацитет гараже 4 

 

Табела 5-8: вредновање јавне гараже у блоку између улица Новосадског 

сајма и Косанчић Ивана 

 

Приказ постојећег стања, планског решења и волуметрије, налази се на 

графичком приказу број 9. 
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5.2.9 Јавна гаража у улици Бранимира Ћосића 

 

Планирана јавна гаража налази се у улици Бранимира Ћосића, јужно од парцеле 

вртића "Палчица". У непосредном окружењу налази се Клиника за гинекологију и 

акушерство - новосадска Бетанија и велики број вишепородичних објеката (слика бр 

17). 

 

 

Слика 5-11: положај јавне гараже  између улица Новосадског сајма и 

Косанчић Ивана 

 

 

Карактеристике планиране јавне гараже: 

 

 у односу на ниво терена, гаража је надземна (Су+П+3), 

 у односу на корисну површину гаража је велика (бруто површина једне 

етаже је приближно 2850 m2 - укупна површина гараже је приближно 14.250 

m2), 

 према начину коришћења, гаража је блоковска , 

 на простору гараже постоји један објекат за уклањање и постоје потребе 

за регулисање имовинско правних односа ради формирања грађевинске 

парцеле, 

 капацитет гараже је 90 путничких аутомобила/етажи (укупно 540 ПА), 

 приступ гаражи је из улице Бранимира Ћосоћа, 

 бројеви парцела: 6024/1, 6825, 6822/1 и 6823 Нови Сад I, 

 кота терена 78.50 m н.м и  

 ниво подземних вода 77.30 m н.м. 
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Планска документација: 

 

Гаража је обухваћена урбанистичким планом: 

 

1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У 

НОВОМ САДУ, ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2011 i 14/2014) - 

интерни број плана 1848. 

 

Напомена: 

Положај објекта гараже дефинисан је техничким елементима, са обавезним равним 

кровом који се користи као површина за паркирање. Пре реализације паркинг 

гараже, простор је могуће уредити као јавни отворени паркинг простор. 

 

Вредновање гараже: 

 

КИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОЦЕНА КОНАЧНА ОЦЕНА 

атрактивност локације 5  

 

4.2 

потребе за паркирањем 4 

Остваривање  права власништва 3 

трошкови изградње гараже 4 

капацитет гараже 5 

 

Табела 5-9: вредновање јавне гараже у улици Бранимира Ћосића 

 

 

Приказ постојећег стања, планског решења и волуметрије, налази се на 

графичком приказу број 10. 
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5.2.10 Јавна гаража између улица Јеврејске и Аугуста Цесарца 

 

Планирана гаража налази се у блоку између Булевара ослобођења и улица: 

Јеврејска, Аугуста Цесарца и Васе Пелагић. Гаража је окружена постојећим и 

планираним вишепородичним и пословним објектима, а у непосредној близини се 

налази Футошка пијаца и Синагога (слика 5-12). 

 

 

Слика 5-12: положај јавне гараже између улица Јеврејске и Аугуста 

Цесарца 

 

Карактеристике планиране јавне гараже: 

 

 у односу на ниво терена, гаража је надземна (Су+П+1), 

 у односу на корисну површину гаража је велика (бруто површина једне 

етаже је приближно 1700 m2 - укупна површина гараже је приближно 5.100 

m2), 

 према начину коришћења, гаража је блоковска , 

 на простору гараже постоји приближно 15 објеката за уклањање и 

постоје потребе за регулисање имовинско правних односа ради формирања 

грађевинске парцеле, 

 капацитет гараже је 66 путничких аутомобила/етажи (укупно 200 ПА), 

 приступ гаражи је из пасажа вишепородичних објеката у улицама: Јеврејска, 

Васе Пелагића и Августа Цесарца, 

 бројеви парцела: 310, 303/5, 302/4, 303/4, 302/3 и 301 Нови Сад II, 

 кота терена 79.00 m н.м и  

 ниво подземних вода 76.50 m н.м. 
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Планска документација: 

 

Гаража је обухваћена урбанистичким плановима: 

 

1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГЛАЦИЈЕ ДЕЛА НОВОГ ЦЕНТРА ЈУЖНО ОД ФУТОШКЕ УЛИЦЕ 

У НОВОМ, ("Службени лист Града Новог Сада",број 16/2007 и број 31/2010) - 

интерни број плана 1792 и 

2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ 

БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА 

ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У 

НОВОМ ("Службени лист Града Новог Сада", број 40/2011 i 30/2012 исправка) 

- интерни број плана 1839. 

 

 

Вредновање гараже: 

 

КИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОЦЕНА КОНАЧНА ОЦЕНА 

атрактивност локације 4  

 

4.0 

потребе за паркирањем 5 

Остваривање  права власништва 3 

трошкови изградње гараже 4 

капацитет гараже 4 

 

Табела 5-10: вредновање јавне гараже између улица Јеврејске и Аугуста 

Цесарца 

 

 

Приказ постојећег стања, планског решења и волуметрије, налази се на 

графичком приказу број 11. 
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5.2.11 Јавна гаража између улица Браће Рибникар и Ласла Гала 

 

Планирана гаража налази се у блоку између улица: Браће Рибникар, Ласла Гала, 

Данила Киша и Гогољеве. Гаража је окружена постојећим вишепородичним и 

пословним објектима (слика 5-13). 

 

 

Слика 5-13: положај јавне гараже између улица Браће Рибникар и Ласла 

Гала 

 

Карактеристике планиране гараже: 

 

 у односу на ниво терена, гаража је надземна (Су+П+1), 

 у односу на корисну површину гаража је велика (бруто површина једне 

етаже је приближно 1500 m2 - укупна површина гараже је приближно 4.500 

m2), 

 према начину коришћења, гаража је блоковска, 

 на простору гараже постоји четири објеката за уклањање и постоје 

потребе за регулисање имовинско правних односа ради формирања 

грађевинске парцеле, 

 капацитет гараже је 55 путничких аутомобила/етажи (укупно 165 ПА), 

 приступ гаражи је из пасажа вишепородичних објеката у улицама: Браће 

Рибникар и Ласла Гала, 

 бројеви парцела: 1157, 1168, 160/3, 150/2, 1160/1 и 1156 Нови Сад II, 

 кота терена 79.00 m н.м и  

 ниво подземних вода 76.50 m н.м. 
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Планска документација: 

 

Гаража је обухваћена урбанистичким плановима: 

 

1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ДАНИЛА КИША У НОВОМ 

САДУ, ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/2003,12/2003 и 03/2006) -

интерни број плана 1538 и 

2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ 

БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА 

ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У 

НОВОМ ("Службени лист Града Новог Сада", број 40/2011 i 30/2012 исправка) 

- интерни број плана 1839 

 

 

 

Вредновање гараже: 

 

КИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОЦЕНА КОНАЧНА ОЦЕНА 

атрактивност локације 3  

 

3.6 

потребе за паркирањем 5 

Остваривање  права власништва 3 

трошкови изградње гараже 3 

капацитет гараже 4 

 

Табела 5-11: вредновање јавне гараже између улица Браће Рибникар и 

Ласла Гала 

 

 

Приказ постојећег стања, планског решења и волуметрије, налази се на 

графичком приказу број 12. 
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5.2.12 Јавна гаража између улица Браће Јовандић и Димитрија 

Аврамовића 

 

Планиран гаража налази се у блоку између улица Браће Јовандић, Димитрија 

Аврамовића и приступних улица. Гаража је окружена вишепородичним објектима, а 

у непосредној близини налази се Секретаријат унутрашњих послова и Републички 

фонд за здравствено осигурање (слика бр. 5-14). 

 

Слика 5-14: положај јавне гараже између улица Браће Јовандић и 

Димитрија Аврамовића 

 

Карактеристике планиране гараже: 

 

 у односу на ниво терена, гаража је надземна (Су+П+3), 

 у односу на корисну површину гаража је велика (бруто површина једне 

етаже је приближно 4350 m2 - укупна површина гараже је приближно 21.750 

m2), 

 према начину коришћења, гаража је блоковска , 

 на простору гараже постоји шест објеката за уклањање и постоје потребе 

за регулисање имовинско правних односа ради формирања грађевинске 

парцеле, 

 капацитет гараже је 130 путничких аутомобила/етажи (укупно 650 ПА), 

 приступ гаражи је из пасажа вишепородичних објеката у улицама: Браће 

Рибникар и Ласла Гала, 

 бројеви парцела:  6917/1, 6951, 6950, и 6923 Нови Сад I, 

 кота терена 78.30 m н.м и  

 ниво подземних вода 77.00 m н.м. 
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Планска документација: 

 

Гаража је обухваћена урбанистичким плановима: 

 

1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "БУЛЕВАР" У НОВОМ САДУ, ("Службени лист 

Града Новог Сада", број 6/2006 i 48/2009) - интерни број плана 1765 и 

2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У 

НОВОМ САДУ, ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2011 i 14/2014) - 

интерни број плана 1848. 

 

Вредновање гараже: 

 

 

КИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОЦЕНА КОНАЧНА ОЦЕНА 

атрактивност локације 5  

 

4.2 

потребе за паркирањем 5 

Остваривање  права власништва 2 

трошкови изградње гараже 4 

капацитет гараже 5 

 

Табела 5-12: вредновање јавне гараже између улица Браће Јовандић и 

Димитрија Аврамовића 

 

 

Приказ постојећег стања, планског решења и волуметрије, налази се на 

графичком приказу број 13. 
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5.2.13 Јавна гаража између улица Драге Спасић и Сунчани кеј 

Планирана гаража налази се на Лиману 1 између улица Драге Спасић и Сунчани кеј 

(продужетак улице Вељка Петровића). Гаража се налази у стамбеном блоку, 

окруженом Вишепородичним објектима. У непосредној близини налази се комплекс 

фабрике за прераду воде (слика 5-15). 

 

 

Слика 5-15: положај јавне гараже између улица Драге Спасић и Сунчани кеј  

 

Карактеристике планиране гараже: 

 

 у односу на ниво терена, гаража је надземна (Су+П), 

 у односу на корисну површину гаража је велика (бруто површина једне 

етаже је приближно 1500 m2 - укупна површина гараже је приближно 3.000 

m2), 

 према начину коришћења, гаража је блоковска , 

 на простору гараже не постоје објекти за уклањање и нема потребе за 

регулисањем имовинско правних односа ради формирања грађевинске 

парцеле, 

 капацитет гараже је 50 путничких аутомобила/етажи (укупно 100 ПА), 

 приступ гаражи је из улице Сунчани кеј (продужетак улице Вељка 

Петровића), 

 бројеви парцела:  3720/1 Нови Сад II, 

 кота терена 78.00 m н.м и  

 ниво подземних вода 76.50 m н.м. 
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Планска документација: 

 

Гаража је обухваћена урбанистичким планом: 

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИМАНА СА УНИВЕРЗИТЕТСКИМ КОМПЛЕКСОМ У 

НОВОМ САДУ, ("Службени лист Града Новог Сада", број 15/2012 и 33/2014) 

 

 

Вредновање гараже: 

 

 

КИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОЦЕНА КОНАЧНА ОЦЕНА 

атрактивност локације 3  

 

3.8 

потребе за паркирањем 4 

Остваривање  права власништва 5 

трошкови изградње гараже 5 

капацитет гараже 2 

 

Табела 5-13: вредновање јавне гараже између улица Драге Спасић и 

Сунчани кеј 

 

Приказ постојећег стања, планског решења и волуметрије, налази се на 

графичком приказу број 14. 
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5.2.14 Јавна гаража код железничке станице 

Планиран гаража налази се на уз железничку станицу на простору између објекта 

топлане "Север" и постојећег паркинга железничке станице. У непосредном 

окружењу налази се међумесна аутобуска станица (слика 5-16). 

 

 

 

Слика 5-16: положај јавне гараже код железничке станице  

 

 

Карактеристике планиране гараже: 

 

 у односу на ниво терена, гаража је надземна (П+1), 

 у односу на корисну површину гаража је велика (бруто површина једне 

етаже је приближно 2750 m2 - укупна површина гараже је приближно 5.500 

m2), 

 према начину коришћења гаража је наменска , 

 на простору гараже не постоје објекти за уклањање и не постоје потребе 

за регулисање имовинско правних односа ради формирања грађевинске 

парцеле, 

 капацитет гараже је 80 путничких аутомобила/етажи (укупно 240 ПА- са 

паркирањем на крову), 

 приступ гаражи је са интерне саобраћајнице која је повезана са Булеваром 

Јаше Томића, 

 бројеви парцела:  4967/4 Нови Сад I, 

 кота терена 78.50 m н.м и  

 ниво подземних вода 77.30 m н.м. 
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Планска документација: 

 

Гаража је обухваћена урбанистичким плановима: 

1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У 

НОВОМ САДУ, ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2011 i 14/2014) - 

интерни број плана 1848 и 

2. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНИЧНОГ ПОДРУЧЈА У НОВОМ САДУ 

("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2011). 

 

 

Напомена: 

Могућа је изградња подземних етажа. 

 

 

Вредновање гараже: 

 

 

КИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОЦЕНА КОНАЧНА ОЦЕНА 

атрактивност локације 4  

 

4.6 

потребе за паркирањем 4 

Остваривање  права власништва 5 

трошкови изградње гараже 5 

капацитет гараже 4 

 

Табела 5-14: вредновање јавне гараже код железничке станице 

 

 

Приказ постојећег стања, планског решења и волуметрије, налази се на 

графичком приказу број 15. 
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5.2.15 Јавна гаража код Футошке пијаце 

 

Планирана гаража налази се у оквиру комплекса Футошке пијаце у Гајевој улици 

(слика 5-17). 

 

 

Слика 5-17: положај јавне гараже код Футошке пијаце 

 

 

Карактеристике планиране гараже: 

 

 у односу на ниво терена, гаража је подземно -надземна (По+П+3), 

 у односу на корисну површину гаража је велика (бруто површина једне 

етаже је приближно 1750 m2 - укупна површина гараже је приближно 8.750 

m2), 

 према начину коришћења гаража је наменска , 

 на простору гараже постоји пет објекта за уклањање (великих површина) 

и постоје потребе за регулисање имовинско правних односа ради формирања 

грађевинске парцеле, 

 капацитет гараже је 60 путничких аутомобила/етажи (укупно 300 ПА), 

 приступ гаражи је из улице Гајева, 

 бројеви парцела:  10246, 10244 и 10242 Нови Сад I, 

 кота терена 79.50 m н.м и  

 ниво подземних вода 76.50 m н.м 
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Планска документација: 

 

Гаража је обухваћена урбанистичким плановима: 

1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НОВОГ ГРАСКОГ ЦЕНТРА СЕВЕРНО ОД 

ФУТОШКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/2007) - 

интерни број 1550 и 

2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У 

НОВОМ САДУ, ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2011 i 14/2014) - 

интерни број плана 1848. 

 

Напомена: 

Приступ обликовању објеката јавних гаража мора бити једнак као за остале објекте 

у обухвату плана, поготово ако фасадама излазе на јавну површину улице или 

сквера (зелени венац). Фасада ових објеката не може бити слепа, нити служити 

искључиво за постављање рекламних паноа и билборда. 

 

Вредновање гараже: 

 

КИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОЦЕНА КОНАЧНА ОЦЕНА 

атрактивност локације 3  

 

3.6 

потребе за паркирањем 5 

Остваривање  права власништва 1 

трошкови изградње гараже 4 

капацитет гараже 5 

 

Табела 5-15: вредновање јавне гараже код Футошке пијаце 

 

Приказ постојећег стања, планског решења и волуметрије, налази се на 

графичком приказу број 16. 
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6 ИСТРАЖИВАЊЕ У ОКВИРУ АНАЛИЗЕ  

Саставни део ове Анализе су истраживања која су спроведена у току септембра и 

октобра 2015. године. 

 

Истраживања обухватају: 

 

1. анализу постојећих паркинг гаража на подручју Новог Сада и интервју са 

управљачима ових гаража, 

2. анкета станара на Грбавици и Новој Детелинари и 

3. економска анализа 

 

6.1 Анализа постојећих паркинг гаража 

 

На подручју града Новог Сада постоје четири гараже за јавно коришћење (графички 

приказ број 1 - лист бр. 5) и једна привремена (монтажна) јавна гаража. 

 

За потребе Анализе извршено је истраживање о функционисању постојећих паркинг 

гаража (интервју са управитељима гаража).  Интервјуи су обављени у периоду од 7. 

до 15. октобра 2015. године. 

 

Циљ овог истраживања је прикупљање основних информација од значаја за 

функционисање гаража (попуњеност гараже, цене, тарифна политика, проблеми са 

којима се сусрећу, одрживост гараже и сл.). Ове информације уз предлог мера за 

побољшање функционисања гаража и закључке, послужиће будућим инвеститорима 

паркинг гаража приликом одабира локације и изградње. 

 

6.1.1 Паркинг гаража АМК Нови Сад 

 

Паркинг гаража Ауто-мото клуба Нови Сад се налази у оквиру вишефункционалног 

објекта (сервис, осигурање, ауто-школа) на адреси булевар Ослобођења бр. 131 на 
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Лиману 2 и у употреби је од 1970 године. У непосредној близини гараже је управна 

зграда Нафтне индустрије Србије и вишепородичнни објекти (слика 6-1).   

 

  

 
 

 

Слика 6-1: Паркинг гаража АМК Нови Сад 

 

 

Карактеристике гараже: 

 

 гаража се налази на осалом грађевинском земљишту, а функционише 

као гаража за јавно коришћење, 

 тип гараже: надземна, велика (2576 m2/етажи), затворених спољних 

зидова и блоковска,  

 спратност : П+2 (седам полуетажа), 

 број паркинг места : 450 и 

 број улаза / излаза : 1 / 2 са по две возне траке. 

 

Информације добијене интервјуом : 

  

1. Од укупног броја паркинг места 280 је у власништву физичких и 

правних лица која на месечном нивоу издвајају средства (600 рсд) за 

одржавање паркинг места. 

2. АМК Нови Сад располаже са преосталих 170 паркинг места које даје у 

закуп на месечном нивоу.  

3. Цена закупа по етажама је диференцирана (од 3.500 до 2.000 рсд). 

4. Попуњеност паркинг места која се дају у закуп је 50%. 

5. Паркирање је управно у гаражи, димензија паркинг места је 5.8 x 2.0m 

6. Уочен је тренд пада закупа у последње три године.   

7. Оцена одрживости – са 50% капацитета (издатих паркинг места) 

гаража може да подмири основне трошкове. 

 

Недостатак ове гараже је у димензијама паркинг места (гаража је пројектована по 

потребама и димензијама возила '70-их година прошлог века) која се разликују од 

стандардних паркинг места за предвиђени тип паркирања (СРПС 4.8 x 2.3 m, 

препорука 5.0 x 2.5 m). Због мањих димензија долази до заузимања простора 

суседних паркинг места, што изазива несигурност корисника у проналажењу 
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закупљеног паркинг места. Недостатак је и у локацијама паркинг места под закупом 

која нису обједињена већ долази до колизије са власничким паркинг местима и 

немогућности проширења обе ове групе.  

 

Предлог мера у циљу бољег функционисања : 

 

- реорганизација паркинг места и услагашавање димензија паркинг места 

постојећим стандардима, 

- измена тарифне политике (дати могућност закупа паркинг места на сат, дан, 

недељу...), 

- Увођење саобраћајне сигнализације (информационе табле) на примарним 

саобраћајницама у околини гараже, као и саобраћајне сигнализације и 

опреме у самој гаражи, 

- Увођење информационих система, видео надзора, проширење групе 

корисника (мотоцикли и бицикли), 

- уступање фасада гараже у функцију маркетинга може обезбедити додатне 

приходе (западна фасада ове гараже налази се на атрактивној локацији). 

 

 

6.1.2 Паркинг гаража ДНД КОМЕРЦ (код Лутрије) 

  
Паркинг гаража ДНД КОМЕРЦ се налази на адреси Булевар Ослобођења 30-Б и у 

употреби је од 2006 године. У оквиру објекта гараже је перионица аутомобила и 

рекреациони простор. У непосредној близини гараже налазе се пословни и 

вишепородични објекти (слика 6-2).   

 

 

 
 

 

 

Слика 6-2: Паркинг гаража ДНД КОМЕРЦ 
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Карактеристике гараже: 

 

 власништво земљишта на локацији : остало гражевинско земљиште, 

 тип гараже: надземна, велика (2087 m2/етажи), полуотворених спољних 

зидова, блоковска, самостално паркирање, гаража са рампама, 

 спратност: Су+П+3+Кр (паркирање на крову), 

 број паркинг места: 350, 

 број улаза / излаза: 1 / 2 и 

 пешачке комуникације: степениште и лифт. 

 

Информације добијене интервјуом : 

  

1. Наплата паркирања је на месечном нивоу 4.000 рсд, или по започетом 

сату 35 рсд/ч, а може бити и прилагођена кориснику. 

2. Иста цена паркирања на свим етажама. 

3. 95% корисника се одлучује за месечни начин наплате. 

4. Попуњеност паркинг места на етажама је 30%. На крову нема возила. 

5. Управно паркирање у гаражи, стандардна димензија паркинг места. 

6. Уочена је стагнација закупа са благим повећањима у зимском периоду и 

краткорочно повећање корисника током временских непогода. 

7. Oцена одрживости – са попуњеношћу 50% гаража је одржива. 

 

Наведени су недостаци који утичу на атрактивност гараже а то су: 

 

- положај улаза и излаза гаражи (гаража нема директан приступ са Булевара 

ослобођења, већ са споредне приступне улице), 

- Неконфоран приступ гаражи на улазу (нагиб рампе на улазу подразумева 

кретање под ручном кочницом) и 

- недостатак потенцијалних корисника из пословних објеката у окружењу.  

 

Предлог мера у циљу бољег функционисања : 

 

 Повољнија цена за кровну етажу на којој се паркира и 

 Увођење саобраћајне сигнализације (информационе табле) на примарним 

саобраћајницама у околини гараже (првенствено на Булевару Ослобођења и 

Булевару краља Петра 1). 

 

6.1.3 Паркинг гаража "МАXTON" (код Лиманске пијаце) 

 

Паркинг гаража "МАXTON" у оквиру вишефункционалног пословног објекта МАXTON 

CENTAR у употреби је од 2009 године. Налази се на адреси Булевар цара Лазара бр. 

25-б на Лиману 3. У непосредној близини гараже су управна зграда Нафтне 

индустрије Србије, управна зграда ЕПС-Електровојводина, управна зграда ЈКП 

Новосадска топлана, Лиманска пијаца, дистрибутивни центар Поште Србије и 

објекти вишепородичног становања (слика 6-3).   
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Слика 6-3: Паркинг гаража "MAXTON" 

 

Карактеристике гараже: 

  

 власништво земљишта на локацији : остало грађевинско земљиште, 

 тип гараже: надземнo-подземна, велика (2467 m 2/етажи), 

полуотворени фасадни зидови, централно – блоковска, самостално 

паркирање, гаража са рампама, 

 спратност : По+П+Г+2+Кр (паркирање на крову), 

 број паркинг места : 335, 

 број улаза / излаза : 2 / 2 и 

 пешачке комуникације : степениште и лифт. 

 

 

Информације добијене интервјуом : 

  

1. Различита цена наплате по етажама и врсти возила (аутомобили и 

мотоцикли) на месечном нивоу. Наплата паркирања на месечном нивоу 

40-50€ (у рсд) за аутомобиле, 30€ (у рсд) за мотоцикле; по започетом 

сату 50 рсд/ч. 

2. Највећи број корисника се одлучује за месечни начин наплате. 

3. Попуњеност паркинг места је 35%. 

4. Управно паркирање у гаражи, стандардна димензија паркинг места. 

5. Општи тренд је смањење закупа са благим повећањима у зимском и 

летњем периоду. 

6. Оцена одрживости – са попуњеношћу од 35% гаража је неодржива, 

одрживост се остварује са 55% попуњености. 

7. Објекат је под физичко-техничким обезбеђењем са системом видео 

надзора и мониторинг собом. 

8. Могућност грејања пода на крову и саобраћајница на улазу и излазу из 

објекта. 

9. Систем приступа гаражи са кодираним картицама и жетонима. 

10.  Употребљени су најквалитетнијих материјала и опреме у изградњи. 
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Предлог мера у циљу бољег функционисања : 

 

- Повољнија цена за кровну етажу на којој се паркира, 

- Увођење саобраћајне сигнализације (информационе табле) на примарним 

саобраћајницама у околини гараже (првенствено на Булевару Ослобођења 

и Булевару цара Лазара и у улици народног Фронта) и 

- стимулативне мере корисницима Лиманске пијаце у смислу посебних 

тарифа у одређеним временским интервалима. 

 

   

6.1.4 Паркинг гаража ''СПЕНС'' 

 

Паркинг гаража ''СПЕНС'' је део комплекса Спортског и пословног центра 

''Војводина'' и у употреби је од 1981 године. Гаража се налази у близини централне 

градске зоне, окружена Факултетом спорта и физичког васпитања, објектима 

Правосудних органа, објектима Радио телевизије Војводине и објектима 

вишепородичног становања (слика 6-4). 

 

 
 

Слика 6-4: Паркинг гаража на Спенсу 

 

 

Информације добијене са интернет странице Спенса и обиласком терена : 

 

- власништво земљишта на локацији : остало грађевинско земљиште, 

- тип гараже : надземнo - подземна, велика (2170 m 2/етажи), отоврених 

спољних зидова, централна, самостално паркирање, гаража са рампама, 

- спратност : Су+П, 

- број паркинг места : 294 (164+130), 

- број улаза / излаза : 2/ 2 

- пешачке комуникације : степениште и рампе и 

- диференцирана цена наплате по етажама на месечном нивоу (4.100 рсд 

за место у сутурену и 3.400 рсд за паркинг место у приземљу) 
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6.1.5 Монтажна гаража код Српског Народног позоришта  

 

Гаража код Српског Народног позоришта је монтажно-демонтажна. У функцији је од 

оснивања ЈКП Паркинг сервис Нови Сад, 2004. године. Гаража се налази у ужем 

градском центру и има прилаз из Успенске улице (слика 6-5). 

 

 

 
 

Слика 6-5: Паркинг гаража код СНП-а 

 

 

 

Карактеристике гараже: 

 

 власништво земљишта на локацији : јавно грађевинско земљиште, 

 тип гараже: надземна, отворених спољних зидова, централна, самостално 

паркирање, гаража са рампама, 

 спратност: П+1, 

 број паркинг места: 100 и 

 број улаза/излаза: 1 / 2 

 

Информације добијене интервјуом : 

 

1. наплата паркирања се врши по започетом сату и износи 45 рсд, постоји 

и могућност коришћења "златне" картице за сва паркиралишта и 

гараже које су у систему наплате ЈКП Паркинг сервис-а. 

2. попуњеност гараже је преко 70%, посебно је изражена попуњеност 

током празника и у данима викенда. 

3. оцена одрживости – гаража је одржива, трошкови (периодично и 

редовно одржавање са оперативним трошковима) представљају око 

35% месечног прихода гараже.   
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6.2 Анкета станара на Грбавици и новој Детелинари 

 

Досадашње анализе и студије из области паркирања, анализирале су мишњеље 

јавног мњења првенствено централе градске зоне, а резултати се могу употребити  

приликом израде документације за изградњу централних гаража. 

 

Истраживање (анкета) спроведена у овој Анализи, урађена је у деловима града, где 

је приметан недостатак паркинг места, а решење овог проблема, могуће је 

планирањем блоковских паркинг гаража. 

 

На подручју Грбавице, урбанистичким плановима предвиђене су паркинг гараже као 

решење мирујућег саобраћаја, али на новој Детелинари урбанистичким плановима 

нису предвиђене паркинг гараже, већ је мирујући саобраћај било потребно решити 

индивидуално и у оквиру уличних паркинга. 

  

Пошто није реализован довољан број паркинг места на појединачним парцелама, 

нова Детелинара је постала део града (стамбени блокови) која има највећи 

недостатак паркинг места у Новом Саду. 

 

Анкета која је урађена у овим деловима града има за циљ да пренесе мишљење 

грађања ових зона и да одговоре на питања која могу утицати на даљу израду 

урбанистичких планова, али и на саму изградњу (одрживост) планираних гаража. 

 

Анкетни образац је формиран на основу прикупљања података за даљу разраду 

Анализе, а анкета је рађена у блоковима поменутих локација, у периоду од 7-ог до 

21-ог октобра 2015. године, радним данима (уторак, среда и четвртак), у периоду од 

16-19 часова и обухватила је возаче ниже и средње класе аутомобила (слика 6-6). 

 

Циљ спроведене Анкете је био да утврди : 

 

- на којој раздаљини од одредишта корисници најчешће паркирају, 

- прихватљиве дистанце пешачења до потенцијалне гараже, 

- проценат корисника који би био спреман да плати месечну цену 

паркирања и 

- проценат корисника који би могао да плати номиналну утврђену цену 

паркирања потребне и 

- податке за даљу економску анализу. 

 

 

 



Анализа јавних гаража 

   Страна 56 од 73 

 

Слика 6-6: Анкетни образац за потребе Анализе паркинг гаража 

6.2.1 Анализа анкете на Грбавици 

 

Према подацима ЈКП Информатика Нови Сад, на Грбавици живи око 14.000 

становника који поседују око 3500 аутомобила, евидентирано је да у појединим 

стамбеним блоковима има дупло мање паркинг места него аутомобила. Из тог 

разлога, на Грбавици је од 01.07.2015. уведена плава зона наплате паркирања 

(улице у плавим линијама на слици 6-7,  што је по мишљењу становника који имају 

право на станарску паркинг карту боља ситуација са проналежењем паркинга него 

пре. Анкета у овом делу града је рађена на раскрсницама улица означених 

кружницама рвене боје на слици 6-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 6-7: Локације раскрсница на Грбавици са улицама у плавој зони 

наплате и радијусом пешачења од 200 m  
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У односу на укупан број испитаника, према резултатима Анкете 45% испитаних је у 

првом покушају нашло место за паркирање у односу на 55% који то нису. Највише 

времена проведеног у проалажењу слободног паркинг места је током касних 

поподневних сати и у данима викенда и празника. 

 

Према резултатима Анкете на Грбавици, просечна дужина пешачење од паркинг 

места до одредишта је 200 m, (кружница радијуса 200 m зелене боје на слици  6-7), 

што је у складу са подацима из досадашњих студија за величину града као што је 

Нови Сад. 

 

Резултати анкете: 

 

 

 

Из графика на слици 6-8 се уочава да 60% 

корисника паркира на њима 

прихватљивим дистанцама пешачења до 

100m и да 75% испитаних корисника 

паркира до просечне дистанце пешачења 

од 200 m, што сматрамо да је резултат 

увођења зоне наплате паркирања. 

Преосталих 25% корисника је приморано 

да паркира на дистанцама које су 500 m и 

више од њиховог одредишта. Неки од 

испитаника су нагласили да неретко 

паркирају на јавним паркинзима на 

Лиманима. 

 

 

Слика 6-8: Дистанце пешачења од паркинг места до одредишта  

 

 

График на слици 6-9 показује да би до 

потенцијалне блоковске гараже 55% 

корисника пешачило више од просечних 200 

m. Просечна дистанца пешачења до 

потенцијалне блоковске гараже би била 300 

m. 

 

Дужа дистанца пешачења објашњава се 

сигурним паркинг местом које би корисник 

имао у гаражи. Овим би се смањило време 

тражења паркинга, потрошња горива, а 

елеминисала би се неизвесности због 

паркирања (психолошки моменат). 

 
 

 

Слика 6-9: Дистанце пешачења до потенцијалне блоковске гараже  
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На слици 6-10, примећује се спремност 87% 

испитаника за наплатом паркинг места у 

потенцијалној блоковској јавној гаражи на 

Грбавици.  

 

Слика 6-10: Спремност испитаника за плаћање паркинг места у блоковској 

гаражи на Грбавици 

 

 

 

На слици 6-11 приказан је график 

формиран на основу одговора 

испитаника на питање бр.6 у анкети 

и показује проценат корисника који 

би био спреман да плати паркинг 

место на месечном нивоу у 

потенцијалној гаражи на Грбавици. 

Номинална цена (3.000 динара) 

дефинисана је на основу података 

добијених методом интервјуа и ценом 

наплате паркирања у гаражама 

сличних карактеристикама у 

Београду и Загребу.  

 

 

Слика 6-11: Месечна цена карте у односу на проценат корисника 

 

 

 

Слика 6-12 приказује график који 

садржи  одговоре на питање бр. 7 у 

анкети и показује проценат 

корисника који би могао да плати 

задату цену месечног паркирања у 

потенцијалној блоковској гаражи на 

Грбавици.  

 

Слика 6-12: Могућност корисника да плати номиналну месечну цену  
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6.2.2 Анализа анкете на Новој Детелинари 

 
Према подацима ЈКП Информатика Нови Сад, у делу града Детелинара живи око 

38.000 становника од чега 19.000 становника живи у Месној заједници ''Детелинара'' 

што је и анализирано подручје Нове Детелинаре. На овом подручју постоји 

приближно 5.000 путничких аутомобила, а процењује се да у одређеним блоковима 

има три пута мање паркинг места него аутомобила. 

 

Анкета у овом делу града рађена је на раскрсницама улица означених кружницама 

црвене боје. На слици 6-13  приказана је Месна заједница ''Детелинара'' и радијус 

просечног пешачења од 300 m (кружница зелене боје) према подацима из Анкете.  

 

Уочава се да је просечно пешачење на овом подручју веће од 200 m, што указује на 

велику потребу за паркиралиштима становницима на овом подручју. 

 

 

 
 

Слика 6-13: Локације раскрсница на Детелинари и радијус пешачења од  

300 m 

 

 

Резултати анкете: 

 

Према резултатима Анкете, само је 10% корисника успело је да у првом покушају 

нађе слободно место за паркирање. Остали испитаници су нагласили да  5-10 минута 

траже паркинг место, обилазе блокове више пута и паркирају на првом месту где им 

се укаже прилика. 
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Резултати добијеним у  

Анкети, приказанаи су на 

слици 6-14.  График приказује 

да 40% корисника паркира на 

дистанцама већих од 300 m, 

док 70% паркира на 

дистанцама које су веће од 

прихватљиве дистанце 

пешачења (200 m) 

 

Слика 6-14: Најчешће дистанце пешачења на Детелинари 

 

 

 

Спремност корисника ка повећању 

дистанци пешачења до јавне 

гараже, показује недостатак паркинг 

места на локацијама становања и 

жељу корисника ка обезбеђеном 

паркинг месту приказан је на слици 

6-15. Из графика се закључује се да 

је велики број корисника спреман да 

плати паркинг места у гаражи у 

сврху обезбеђења сигурног паркинг 

места. 

 

 

Слика 6-15: Спремност испитаника за плаћање паркинг места  

у блоковској гаражи на новој Детелинари 

 

 

 

График на слици 6-16 приказује 

одговор на питање бр. 6 из анкете 

и приказује који проценат 

корисника би био спреман да 

издвоји одређен новчани износ на 

месечном нивоу за обезбеђено 

паркинг место у блоковској гаражи 

на новој Детелинари. 
 

 

Слика 6-16: Месечна цена карте у односу на проценат корисника 
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График на слици 6-17 приказује 

проценат корисника који би могао 

да плати задату цену паркирања на 

месечном нивоу за обезбеђено 

паркинг место у потенцијалној 

јавној блоковској гаражи на 

Детелинари. 

 

 

 

 

Слика 6-17: Могућа цена паркирања према мишљењу корисника 

 

 

 

 

 

 

 

График на слици 6-18 приказује проценат 

корисника који би издвојили номиналну 

цену за обезбеђено паркинг место у 

гаражи. Њих 53% би се одлучило на 

плаћање номиналне цене (3000 динара).  

 

 

 

 

 

Слика 6-18: Проценат корисника који би платио номиналну цену карте 

 

 

 

 

6.2.3 Збирни резултати анкете 

 

На основу спроведене анкете Грбавици и делу Детелинаре, према добијеним 

резултатима могу се извести збирни резултати : 

 

 проценат корисника који из више покушаја тражи место за паркирање је од 

55% - 90%, 

 прихватљиве дистанце пешачења до потенцијалних блоковских гаража у 

односу на номиналну дистанцу од 200 m више су за 45% - 90%, 

 90% испитаника прихвата наплату паркинг места у гаражама као решење 

потреба за паркирањем, 



Анализа јавних гаража 

   Страна 62 од 73 

 увећање процента корисника који би у односу на постојеће стање могао да 

плати номиналну цену закупа паркинг места од 3.000 рсд/месец а у складу 

са остваривањем очекиваних директих користи је од 60%-100%, 

 50% корисника би могло на месечном нивоу да издвоји из свог кућног 

буџета 3.000 рсд за закуп паркинг места у гаражи и 

 на основу изнетих резултата анкете, евидентна је потреба корисника за 

обезбеђеним паркинг местом.  

 

Према резултатима истраживања формирана је табела фактора утицаја блоковских 

гаража на потенцијалне кориснике и околину (табела 6-1): 

 

 

Директан утицај на  

потенцијалне кориснике 

 

Индиректан утицај 

Сигурност - нема неизвесности у 

тражењу паркинг места. 

Безбедност – возила су безбедна од 

крађе и смањена је могућност оштећења 

возила. 

Време – нема изгубљеног времена у 

тражењу слободног паркинг места. 

Гориво – нема потрошње горива због 

вишеминутног обилажења или 

ишчекивања да се паркинг ослободи 

Атмосферски услови – киша, град, 

снег, сунце, не оштећују возило и не 

утичу на припрему возила према 

условима. 

Становање – не постојање слободног 

паркинга не стимулише кориснике на 

промену локације. 

Здравија животна средина – смањење 

буке, вибрација, загађења. 

 

Саобраћајне незгоде и конфликти – 

смањењем саобраћаја услед тражења 

паркинг места. 

 

Урбано загађење – боље искоришћење 

паркиралишта у зелене површине и 

хуманији простор померањем паркираних 

аутомобила са улица. 

 

Табела 6-1: Утицај паркинг гаража на кориснике и околину 

 

6.3 Економска анализа 

 

Задатак економске анализе је економско и финансијско вредновање улагања у 

изградњу објеката јавних гаража које су у јавном власништву, те представља 

упоредни приказ трошкова улагања и пројекцију прихода јавног сектора по том 

основу. Циљ оваквог вредновања је доношење закључака о исплативости улагања у 

јавне гараже, односно утврђивање смерница за пројектовање капацитета гаража 

како би се добио оптимални финансијски резултат. 
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6.3.1 Финансијска анализа 

 

Инвестирање у јавну гаражу по својој природи представља улагање у капитални 

објекат који има очекивани дужи век трајања, и који захтева улагање значајнијих 

финансијских средства. Анализирање оправданости улагања у изградњу објеката 

јавних гаража као и процена висине потребних средстава за ту намену урађена је на 

основу података добијених у претходно извршеним истарживањима у оквиру ове 

анализе.  

 

а) Трошкови изградње 

 

Укупни расходи изградње и употребе објеката јавних гаража обухватају 

инвестиционе расходе и текуће расходе. Инвестициони расходи обухватају трошкове 

припреме (прибављање земљишта, уклањања објеката, насипања и сл.), те 

трошкове опремања и трошкове изградње. Трошкови припреме и опремања су 

варијабилни и зависе од стања самог локалитета на којем је предвиђена 

реализација.  

 

Трошкови изградње самог објекта гараже варирају, првенствено у зависности од 

капацитета објекта, али и од његових карактеристика и крећу се у следећем 

распону: 

 

- за надземне гараже  од 250 – 400 €/m², 

- за подземне гараже од 500 – 1000 €/m². 

 

Сходно наведеном можемо рећи да при просечној цени изградње гараже од око 400 

€/m², цена коштања једног паркинг месту у објекту гараже износи приближно 

12.000€.  

 

На овом месту указујемо и на градску "Одлуку о утврђивању доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта" (Сл. лист Града Новог Сада, бр. 11/2015, 33/205 

и 44/2015), која у члану 15 предвиђа обавезу инвеститора да за необезбеђено 

паркинг место плати допринос од свега 200.000 динара. Наведено  треба имати у 

виду посебно када се узме у обзир да износ доприноса представља свега десети део 

износа који је потребан за изградњу паркинг места у оквиру јавне гараже. 

 

Текући расходи код употребе јавних гаража имају карактеристику фиксних 

трошкова, тако да се не мењају значајно у зависности од величине и капацитета 

гараже. Податке о текућим расходима јавних гаража добили смо на основу 

претходно спроведеног истраживања функционисања постојећих јавних гаража у 

граду. Ови трошкови нису обухватили трошкове пореза (табела 6-2). 
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ВРСТА ТРОШКОВА Годишњи трошак (дин.) 

Струја 350.000 

Радници (4-5 радника са минималном платом) 2.400.000 

Сервис ватрогасних апарата 20.000 

Сервис хидрантске опреме 50.000 

Одношење смећа 120.000 

Остали трошкови 150.000 

УКУПНО 3.090.000 

 

Табела 6-2: Годишњи - фиксни трошкови по паркинг месту 

 

 

б) Процена прихода 

 

Приход од јавних гаража остварује се од продаје месечних и дневних претплатних 

карата за употребу гаражних места. Начин наплате паркинг места зависи од типа 

гараже, а коринсици ових услуга могу бити станари и други корисници.  

 

Наиме, централне гараже се планирају у деловима града у којима су концентрисани 

разноврсни садржаји који привлаче све становнике града, у којима постоји велика 

флуктуација возила, и у којима се возила не задржавају дужи временски период. У 

оваквим гаражама преовладава тип наплате паркинг места на сат, односно дан.  

 

Са друге стране, начин наплате паркинг места у блоковским гаражама, које су у 

фокусу ове финансијске анализе, је наплата паркирања на месечном нивоу, а 

потенцијални корисници ових  услуга били би  станари околних комплекса  зграда.  

Резултати спроведене анкете указују да за највећи проценат потенцијалних 

корисника блоковских гаража, прихватљива цена за коришћење паркинг места 

износи око 3.000 динара месечно.  

Такође, истичемо да је за потребе ове анализе пројектован  капацитет попуњености 

гараже од око 80 % (што имајући у виду навике и економске прилике локалног 

становништва представља оптимистичан сценарио) - табела 6-3. 

 

 

ЈАВНЕ ГАРАЖЕ (80% попуњености капацитета) 
БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА 

200 400 800 

1. Инвестициони трошкови по паркинг месту  
12.000 € 12.000 € 12.000 € 

2. Текући годишњи трошкови по паркинг месту  
128 € 64 € 32 € 

3. Годишњи приход по паркинг месту 
238 € 238 € 238 € 

4. Нето годишњи прилив по паркинг месту  (3-2) 
110 € 174 € 206 € 

5. Период повраћаја инвестиције (1/4) 
109 год. 69 год 58 год.  

 

Табела 6-3: Период повраћаја инвестиције 
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Анализирајући наведене податаке може се закључити да је у условима велике 

тражње за оваквом врстом услуге на одређеном простору боље планирати објекте 

гаража са већим капацитетом, јер се на тај начин смањује период повраћаја 

инвестиције, а што би исту чинило привлачнијом за потенцијалне инвеститоре. 

 

Ипак имајући у виду дугачак рок поврата средстава можемо закључити да 

инвестиција у јавне гараже није привлачна са аспекта критеријума рентабилности. 

Нето садашња вредност пројекта је у овим примерима негативна што, такође, 

указује на нерентабилност саме инвестиције.  

Наиме, дужи временски период поврата инвестиције носи са собом и веће ризике у 

пословању, као што су ризици од: технолошке застарелости, промена навика 

потрошача, промена нивоа доходака домаћинстава, повећања конкуренције и сл. Те 

све ово може негативно утицати на ниво тражње за оваквом услугом у будућности. 

Из тог разлога, да би се побољшали финансијски ефекти оваквих објеката 

намењених паркирању неопходно је да се део капацитета објекта планира и за 

комплементарне намене (трговина, угоститељство канцеларијски простор и сл.). 

  

Праг рентабилности 

 

Праг рентабилности је финансијски инструмент који нам указује на ниво 

попуњености капацитета гараже који омогућава минимални износ прихода који 

гаража мора да заради како би покрила укупне текуће трошкове, тако да не би 

имала губитке (табела 6-4). 

 

 

 
Пример гараже од 200 паркинг места 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Табела 6-4: Пример гараже од 200 паркинг места 

 

 

 

Да би се покрили укупни текући трошкови функционисања гараже неопходно је да 

је приближно 85 паркинг места попуњено током целе године, при цени од 3000 

динара месечно. У конкретном примеру гараже од 200 паркинг места то значи 

попуњеност капацитета од 45 %. 

 

 

% 

искоришће- 
ности  

капацитета  

Укупан 
приход 

Годишњи 
фиксни 

трошкови 

0% 
0 Din. 3,090,000 Din. 

15% 
1,080,000 Din. 3,090,000 Din. 

45% 
3,240,000 Din. 3,090,000 Din. 

55% 
3,960,000 Din. 3,090,000 Din. 

100% 
7,200,000 Din. 3,090,000 Din. 
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6.3.2 Екстерни ефекти 

Објекти јавних гаража нису само комерцијални објекти чији би првенствени циљ био 

повећање вредности уложеног капитала и остварење добити, већ и објекти од јавног 

значаја који пружају одговарајућу комуналну услугу за већи број лица , те као такви 

имају шири утицај на друштвену заједницу, односно окружење. 

Такође, због мањка јавних површине које би биле коришћене за потребе паркирања, 

те због свог утицаја на комунално функционисање шире заједнице у савременим 

условима живота, јавне гараже представљају потребу модерног друштва.  

Стога указујемо на екстерне ефекте јавних гаража на окружење који немају 

тржишну, али имају неоспорну друштвену вредност. Позитивни екстерни ефекти 

јавних гаража били би: виши степен безбедности у саобраћају, уштеда у времену 

путовања и потрошњи горива, мање загађење околине, отклањање уских грла у 

саобраћају, већа сигурност по имовину власника гаражираних аутомобила и сл. 

Из тог разлога би приликом оцене исплативости и оправданости инвестирања у јавне 

гараже поред финансијских критеријума требало узети у обзир и ове, комуналне, 

ефекте инвестиције. 

 

 

Закључци и предлози 

 

На основу економске анализе рентабилности улагања у јавне гараже могуће је 

извести следеће закључке и предлоге: 

 

- потребно је повећати висину доприноса који плаћа инвеститор за необезбеђено 

паркинг место, како би се овај износ приближио реалним трошковима изградње 

паркинг места; 

 

- неопходно је на нивоу Града формирати посебан наменски фонд из којег би се 

финансирало решавање проблема паркирања изградњом јавних гаража. 

 

- у зонама у којима постоји изразит проблем паркирања, те повећана потреба за 

вануличним паркирањем, планирати јавне гараже већег капацитета (преко 400 

паркинг места) 

 

- ради побољшања финансијских ефеката јавних гаража и лакше реализације, 

неопходно је планирати да се у делу објекта јавне гараже нађу и простори за 

комплементарне намене, посебно у делу гараже који излази на важнију 

саобраћајницу. 
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7 ЗАКЉУЧАК, СМЕРНИЦЕ, ВИЗИЈА 

7.1 Закључак 

Јавне гараже су једино решење проблема мирујућег саобраћаја, који се свакодневно 

повећава и прети да заузме све јавне површине у граду. 

 

Јавне гараже су увек оправдане ако постоје потребе за паркирањем. Оне не смеју 

негативно да утичу на животну околину и морају бити амбијентално уклопљене у 

околни простор. 

 

У овој Анализи приказане су као објекти који се могу квалитетно уклопити у околни 

простор. На овај начин може се утицати на негативан став грађана који често 

осуђују планиране гараже и доведе их у везу са објектима који изазивају ругло и 

штете околини. 

 

Истраживање у оквиру Анализе, дала је одговоре на питања која су значајна за овај 

документ, а могу послужити приликом израде урбанистичких планова, као и друге  

документе из ове области. У овом делу, посебан акценат стављен је на економску 

анализу, а део резултата са закључцима, презентован је у претходном поглављу.  

 

Jавне гараже треба посматрати као комуналне објекте који су неопходни, а средства 

за њихову изградњу треба обезбедити из фонда који ће бити намењен за ову сврху. 

У вези са тим, јавне гараже не треба посматрати као објекте који су скупи и 

неисплативи већ је потребно донети мере којима би се обезбедила средства за 

њихову изградњу.  

 

Посебна пажња усмерена је одрживости јавних блоковских гаража. Оправданост у 

овом смислу пропорционална је попуњености гараже, а која је према резултатима 

овог истраживања реална и изводљива.  
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7.2 Смернице за израду урбанистичких планова 

 

У оквиру закључака проистеклих из ове анализе, дате су смернице у виду препорука 

приликом израде урбанистичке документације: 

 

 Потребно је редовно ажурирати податке (за сваки урбанистички блок) који 

представљају потребе за паркирањем, а који садрже: 

 

- број паркинг места на јавним површинама, 

- број паркинг места на осталим површинама, 

- број станова, 

- број становника и 

- број регистрованих возила. 

 

Ове податке користи и картирати у ГИС-у (као што је приказано у поглављу 

5.1.3).  

 На основу добијених података, издвојити блокове у којима је значајан 

недостатак паркинг места, 

 Израдити План генералне регулације паркинг гаража за подручје Новог Сада. 

Овим планом, на утврђеним деловима града где је евидентан недостатак 

паркинг места, потребно је одредити нове локације за јавне гараже. 

 приликом планирања паркинг гаража, дати могућност изградње 

комерцијалних садржаја. На пример: улични локали у оквиру приземних 

етажа централних гаража, спорт, рекреација, образовање у блоковској 

гаражи и сл. 

 предлаже се делимично или потпуно озелењавање фасада и кровова јавних 

гаража. Ово нарочито важи за блоковске гараже, где је поред недостатка 

паркинг места изражен и недостатак зелених површина и 

 Приказати и промовисати гараже као објекте који доприносе животном 

квалитету и отклонити отпор становника у чијем се окружењу налазе. 

 

 

7.3 Визија 

 

Аутомобили су у гаражама, а површине које су биле намењене за паркирање, 

реконструисане су у зелене површине са дрворедима, трговима, тротоарима и 

бициклистичким стазама.  

 

Гараже су безбедне за коришћење, безбедни су и аутомобили у њима. Оне су испод 

земље (неприметне су), или су амбијентално уклопљене те не нарушавају својим 

изгледом околни простор.  
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Аутомобили у гаражама не загађују издувним гасовима, јер их покреће акумулирана 

електрична енергија. У гаражама је прикључак којим се једноставно допуњују 

батерије у аутомобилима, а енергија која их напаја произведена је соларним 

панелима са крова гараже.  

 

На крову гараже је и зеленило са растињем, вртови, баште, место за предах, или 

игралиште за децу. Од спољашњих утицаја (сунце, киша...) заклон је испод 

соларних панела.  

 

У гаражама су поред аутомобила и бицикли, електрични бицикли, мотоцикли. Они су 

такође безбедни од крађе и спољних утицаја.  

 

 

 

 

 

Слика 7-1: Еколошки приступ планирања паркинг гаража 
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